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Beste leden, 

 

Corona 
Omwille van de huidige corona-maatregelen en toestand zijn we genoodzaakt om slechts een 

beperkt aantal afspraken in te plannen.  

Voorzichtigheidshalve hebben we toch een paar activiteiten hier in deze ledenbrief vermeld. 

 

Zondag 3 april  Lentewandeling in Veerle-Heide 
Een wandeling sterk aanbevolen met nadien een etentje in het Buurthuis Veerle-Heide. 

https://www.hetbuurthuis.be/ 

Meer info volgt nog. 

 

Zaterdag 4 juni Ledenfeest 
Het ledenfeest wordt verschoven naar een latere datum, namelijk 4 juni. 

Meer info volgt nog. 

 

Vrijdag 23 - Zondag 25 september Wandelweekend in Stadtkyll 
Wij stellen jullie graag ons wandelweekend voor dat doorgaat van 23 tot 25 september 2022. 

 

Dit jaar hebben we gekozen voor Hotel Am Park in Stadtkyll. 

Het is prachtig gelegen in een dal in de Vulkaaneifel van Duitsland, op ongeveer 190km rijden 

vanuit Schaffen (ongeveer 2h rijden). 

 

De gegevens van dit hotel zijn: Hotel Am Park, Kurallee 13-15   54589 Stadtkyll. 

 

Het is een groot hotel dat beschikt over 120 kamers, allen met tv, douche, toilet en haardroger. 

Parking is er ook voldoende. 

 

We reserveerden er volpension van vrijdagavond tot zondagmiddag. 

Bij elke maaltijd die in buffetvorm voorzien wordt, bieden wij warme of koude drank aan (koffie, 

thee, plat of bruiswater). 

Tevens is er 's avonds een All-In formule van 17u00 tot 23u00 voor dranken (bieren, huiswijnen 

frisdranken, korn, jägermeister, weinbrand). 

Koffie en thee zijn de hele dag in de prijs begrepen. 

 

Voor volwassenen bedraagt de deelname in de kosten, verblijf in volpension en deelname aan de 

uitstappen 190€ per persoon. 
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Kinderen onder de 8 jaar die verblijven op de kamer van de ouders kunnen gratis mee. 

Voor kinderen vanaf 8 jaar is de deelnameprijs 7€ per levensjaar. 

Voor diegene die al op donderdag wensen te vertrekken zijn we graag bereid dit te regelen. 

Vermeld dit uitdrukkelijk op de inschrijvingsstrook a.u.b. 

Voor een extra dag in halfpension wordt er dan 59€ per persoon aangerekend. Het halfpension 

voorziet een diner op donderdagavond en een ontbijtbuffet op vrijdagmorgen.  

 

Indien uw wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we u dit te doen vóór 15 maart 2022 

door middel van de strook onderaan deze brief. 

Indien het een eerste deelname betreft vragen we u alle gegevens duidelijk te willen invullen. De 

inschrijving is pas geldig na het overschrijven van een voorschot van 30€ per volwassene en 10€ 

per kind, op rekeningnr. BE36 7343 8500 0281 van de Landelijke Gilde Schaffen-Centrum, 

Postbaan 234 - 3290 Schaffen. 

 

 

Komende activiteiten:   
• 22 maart:  voor senioren: Gewestelijke infonamiddag "Geheugen en vergeten" 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Schrijven in voor het wandelweekend van 23 tot 25 september 2022  

in Hotel Am Park te Stadtkyll (Duitsland):  

 
Naam & voornaam:  ........................................................ Geboortedatum:  ……………………………  

...................................………………         ……………………………  

...................................………………         ……………………………  

...................................………………         ……………………………  

...................................………………         ……………………………  

...................................………………         ……………………………  
Adres: ………………………………………………………..  Huisnr: ………… 
Postcode: …………Gemeente: …………………………………………………………………………………. 
 
Voor deelname vanaf donderdag: hier te vermelden a.u.b.: .………………………………………………. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  

Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 
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